
PODSTAWOWE DANE REJESTRACYJNE W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE OBSŁUGI KLIENTA (ESOK) 
NA KRYTEJ PŁYWALNI IM. JANA KOTA W BOCHNI 

 

Ja niżej podpisana (y) : 
IMIĘ               NAZWISKO 
                    
TELEFON KONTAKTOWY 
           
ADRES E-MAIL 
                         
będąc posiadaczem karnetu (-ów) na Krytą Pływalnię w Bochni o numerze (-rach)   

                         
oświadczam, że zapoznałem się z ZASADAMI FUNKCJONOWANIA Elektronicznego 
Systemu Obsługi Klienta (dalej ESOK) oraz akceptuję jego warunki. 
 

ZGODA OBOWIĄZKOWA 
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni danych osobowych zawartych 
we wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-dalej: 
RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 
 

ZGODA DOBROWOLNA 
□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni 
dotyczących jej oferty oraz ofert jej partnerów biznesowych, a także zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w tym celu przez Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni oraz w celach promocji, reklamy i badania 
rynku. 
 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
zarejestrowania w ESOK. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Kryta Pływalnia im. 
Jana Kota z siedzibą w Bochni przy ul. Św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia, NIP 868-16-46-108, REGON 851758063. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 
iod@basenbochnia.pl . Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Moje dane osobowe 
będą przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora danych, w szczególności 
w celu kontaktu ze mną w związku z rejestracją w ESOK, natomiast w przypadku wyrażenia przeze mnie zgody 
również w celach marketingowych. Zostałam/em pouczony o tym, że przysługuje mi prawo dostępu do treści 
danych oraz ich poprawiania, usuwania, a także uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych oraz o prawie do cofnięcia  zgody (w stosunku do danych, których przetwarzanie odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem pouczony 
o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa, a także o tym, że moje dane osobowe nie będą podlegały 
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
 

Data 
 

          
 
 
 
 
 

  

   czytelny podpis Posiadacza                                                                                pieczęć Pływalni 
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